
Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XIX/136/16 

Rady Gminy Wodynie  

z dnia 17 czerwca  2016r. 

 
POLA  JASNE  WYPEŁNIA  WŁAŚCICIEL  NIERUCHOMOŚCI  WYPEŁNIAĆ  KOMPUTEROWO  LUB  RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O  WYSOKOŚCI OPŁATY ZA  GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Dzień-Miesiąc-Rok 

…….-……..-……. 
 

Podstawa  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2016 r., poz.250 ) 

 prawna:          
 

 Składający:      Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wodynie, przez których rozumie się także 

właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością 

Termin 

składania deklaracji:  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych, oraz 14 dni od dnia wystąpienia zmian danych będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

Miejsce  

złożenia: Urząd Gminy w Wodyniach; 08-117 Wodynie ul. Siedlecka 43  

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  

 

Wójt Gminy Wodynie 

ul. Siedlecka 43 

08-117 Wodynie 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z  art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zaznaczyć x właściwy kwadrat): 

                                                              
PIERWSZA DEKLARACJA ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH              KOREKTA DEKLARACJI 2) 

W DEKLARACJI 1) 
 

 

 

 

 
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
(zaznaczyć x właściwy kwadrat) 

 

                                                                                
Właściciel                 Współwłaściciel        Najemca/ dzierżawca   Użytkownik wieczysty      Zarządca nieruchomości     Inny  

 

    

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO 

   DANE IDENTYFIKACYJNE 
 
IMIĘ I NAZWISKO: 

Telefon kontaktowy 
3)

 :                                                                               PESEL
4)

  / NIP 
5)

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                         

IMIĘ OJCA  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                               IMIĘ MATKI  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU NR LOKALU 

1) Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana stawki opłaty, zmiana liczby mieszkańców). 
2) Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji. 
3)  Pole nieobowiązkowe. 
4) Numer PESEL wpisują właściciele będący osobami fizycznymi,  
5)  NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

……………………… a odpady komunalne gromadzone będą w sposób SEGREGOWANY / ZMIESZANY 

(liczba mieszkańców) 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty 

ustalona uchwałą 

Rady Gminy  

w Wodyniach 

Zadeklarowana liczba 

mieszkańców wskazana 

w części F. 1. 

 

 

Wysokość miesięcznej opłaty 

(kolumna I x kolumna II = 

kolumna III) 

 

Opłata kwartalna 
1
 

(kwotę z kolumny III należy 

pomnożyć przez 3 m-ce) 

I II III IV 

  

 
 

 

 

 

    zł/m-c 

 

 

  zł/kwartał 

Na nieruchomości znajduje się kompostownik lub pryzma kompostowa TAK/NIE (zaznaczyć właściwe). 

W inny sposób wykorzystuję odpady kuchenne i ogrodowe (wskazać w jaki): 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
…………………………………………………                                           ….……………………………… 

       (data wypełnienia deklaracji)                                                 (czytelny podpis ) 

H. ZAŁĄCZNIKI 
1)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

I.  ADNOTACJE ORGANU 

Objaśnienia 
 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie 

 
Opłatę należy uiścić raz na kwartał (za kwartał I -do 10 kwietnia danego roku, za kwartał II - do 10 lipca danego roku , za kwartał III - do 
10 października danego roku, za IV kwartał  - do 15 grudnia danego roku) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wodynie nr 21 9194 

0007 0050 0135 2000 0010, w tytule podając imię, nazwisko i adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne lub u 

inkasenta. 

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje uchwała Rady Gminy w Wodyniach w sprawie metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

o Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnego  z  przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz.  1619 ze zm.). 

o Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 6qa ustawy z dnia 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.  250). 

o W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową deklarację do Gminy w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

o Odpady biodegradowalne – wszelkie odpady, które są zdolne do rozkładu beztlenowego lub tlenowego, takie jak odpady kuchenne 

(resztki żywności, obierki, skorupki jaj, odpady po owocach i warzywach, zwiędła kwiaty), ogrodowe, odpady pochodzące z 

pielęgnacji terenów zielonych, papier i opakowania papierowe. 

o W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co 

do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Wodynie określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.  

o Deklarację można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja złożona za pomocą elektronicznej 

skrzynki podawczej musi być opatrzona podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Dane zawarte w oświadczeniu (w szczególności ilości osób zamieszkujących posesję) będą weryfikowane. 

 


